
Mühendislik Fakültesi Tarafından Gerçekleştirilen İyileştirmeler 

Sıra No Öneri Birimi/Kaynak Öneri Tarihi Öneri/Gerekçe İyileştirme İyileştirme Tarihi 

1 Birim Dış Danışma 

Kurulu 

 4/11/2021 Staj tekliflerinin daha erken 

bir tarihte gönderilmesi 

talep edilmiştir. 

Bölümlerin ilgili 

komisyonlarına 

staj kontenjan 

taleplerini ilgili 

firmalara daha 

erken tarihte 

göndermeleri 

hususunda  yazı 

yazılmıştır. 

15/02/2022 

2 Birim Dış Danışma 

Kurulu 

 4/11/2021 Derslere sadece dersin ilgili 

öğretim elemanlarının 

girmesi yönünde bir talep 

gelmiştir.  

Bölümlere bu 

hususta bir 

bilgilendirme 

yazısı iletilmiştir. 

25/11/2021 

3 Kalite komisyonu 24/09/2020 Müh. Fak. Kalite 

Takviminde Ders 

içeriklerinin Dış Paydaş 

Görüşü doğrultusunda 

hazırlanması.  

Kalite Komisyonu 

tarafından karar 

alınarak takvimde 

yer verilmiştir.  

 

 

 

 

Fakülte yönetim 

kuruluna gelen 

yeni ders 

tekliflerinde Dış 

paydaş görüşleri 

talep edilmiştir. 

17/07/2021 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 Güz 

Dönemi yeni ders 

açma tekliflerinde 

ilgili birimlerden dış 

paydaş görüş 

formları talep 

edilmiştir. 

4 Kalite Komisyonu 24/09/2020 Fakültede kalite 

kapsamında 

gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin, anketlerin ve 

toplantıların takip 

edilebilmesi adına bir Kalite 

İş Takviminin 

İlgili iş takvimi 

hazırlanmış, 

Kalite Komisyonu 

tarafından kabul 

edilmiş ve Fakülte 

kalite sayfasında 

yayınlanmıştır. 

17/07/2021 



oluşturulmasına karar 

verilmiştir. 

5 Kalite Komisyonu 06/10/2022 Müh. Fak. Kalite Komisyon 

toplantısında Anket 

sonuçları 

değerlendirmesinde/öğretim 

üyelerinin görüşleri 

doğrultusunda Danışman 

Hocaları ile olan görüşme 

saatlerininin bölüm web 

sitelerinden de 

duyurulmasına karar 

alınmıştır.  

 

Bölümler Öğretim 

Elemanlarından 

Danışmanlık 

Saatlerini 

iletmelerini 

istemiştir. 

Bölümler 

Danışmanlık 

Saatlerini web 

sitelerinden 

duyurmuşlardır. 

 

Müh. Fak. Kalite 

Komisyon 

toplantısında her 

bölüm kontrol 

edilmiştir 

(13/10/2022). 

 

6 Kalite komisyonu 06/10/2022 Fakültede düzenlenen 

etkinliklerin kayıtlarının 

düzgün bir şekilde tasnifinin 

yapılabilmesi için bir 

formun oluşturulmasına 

karar verilmiştir. 

Fakültede 

düzenlenen 

etkinliklerin daha 

düzgün bir şekilde 

tasnifinin 

yapılabilmesi için 

Etkinlik Formu 

Dekanlık Kalite 

sayfasına 

eklenmiştir. 

 

10/10/2022 

7 Dekanlık birimi/Kalite 

Komisyonu 

06/10/2022 Fakülte öğrencilerimize 

bölümleri ve Fakülte alt 

yapısına dair 

memnuniyetlerini ölçmek 

adına bir anket 

düzenlenmiştir. 2021-2022 

Güz döneminde bölüm farkı 

gözetilmeden yapılan 

anketin bölüm bazlı 

yapılmasını, böylece 

sorunların hangi bölümlerde 

yoğunlaştığının daha net 

2022-2023 Güz 

döneminde yeni 

öğrenci anketi 

bölüm bazlı olarak 

yapılmıştır. 

13/10/2022 



olarak anlaşılabileceğine 

karar verilmiştir.  

8 Çapraz akran 

değerlendirmesi geri 

bildirim raporu 

06/10/2022 Fakülte Akademik 

personeline yönelik eğitim 

faaliyetlerinin yeterli 

görülmemesi. 

31.10.2022 

tarihinde saat 

14:00’da 

Mühendislik 

Fakültesi Öğretim 

Elemanlarına Prof. 

Dr. Muhammet 

Demirbilek 

tarafından 

Eğiticilerin 

Eğitimi 

verilmiştir. 

31/10/2022 

 


